
Zpráva z průzkumu černé kuchyně Zlaté Hory, Kostelní č.d. 15

provedený dne 21. září 2021

Objekt zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstřík. č. 101026,
je součástí městské památkové zóny Zlaté Hory, rejstřík. č. 2205

Objednatel: Tomáš Josef Hanák, Kostelní 15, 793 76 Zlaté Hory 

Zhotovitel: Jakub Formánek, tel.: 603 910 353, jakub.formanek@gmail.com

Popis situace

Z důvodu plánované rekonstrukce výše uvedeného objektu jsem byl požádán o provedení 
předběžného průzkumu prostoru černé kuchyně. Cílem bylo určit a odlišit novodobé zásahy 
do původně dýmné černé kuchyně a poskytnout tak vodítko pro připravovaný projekt obnovy.
Průzkum probíhal částečně destruktivně, kdy bylo nutné ručně odstranit novodobé nánosy, 
zejména štukové omítky z rekonstrukce provedené v devadesátých letech dvacátého století 
předchozím majitelem.

Černá kuchyně je místnost výrazně obdélníkového tvaru, obvodové stěny jsou kamenné, původní 
klenba je cihlová a to včetně celé konstrukce dýmníku. Z černé kuchyně vedou jedny dveře do 
sklepa. Jedno okno směřuje do vstupní chodby a druhé ven. Dochované je ústí chlebové pece 
s dobovým kováním a vyzděná varná podesta s dřevěnými dvířky.

Zájmová místa

Chlebová pec – samotné těleso chlebové pece je umístěno vně objektu a je v průměrném 
technickém stavu. Těleso pece bylo prohlédnuto pouze vizuálně, bez podrobného průzkumu. 
Samotný vnitřní prostor pece je částečně poškozený rozpadajícími se cihlovými vyzdívkami 
zejména v prostředku klenby, kde bude potřeba některé silně rozpadlé cihly vyměnit.
Podrobnější informace ke stavu pece budou předmětem samostatného průzkumu.
Hlavním cílem tohoto průzkumu bylo zjištění, z jakého období pochází stávající podoba ústí 
pece.

Původní pec byla obsluhována z prostoru dýmné černé kuchyně, ale měla vlastní kouřový kanál 
dlouhý asi 4 metry spojující prostor nad pecí přímo s hlavním trychtýřem mohutného dýmníku.
Průzkum potvrdil starší vrstvu omítky nataženou pod zděnou předstěnou. V té jsou osazeny 
troje čistící dvířka, dvířka pece a troje táhla k ovládání tahů pece. Nicméně z dalších 
vrstev omítek, líčení a typu kovaných prvků, je patrné, že tato předstěna byla postavena 
již při první přestavbě černé kuchyně z dýmného provozu do bezdýmného provozu 
(pravděpodobně kolem roku 1860). Kování odpovídá polovině 19. století. 

Původní omítka dobře ukazuje novodobé opravy, které spočívaly ve výměně plechových šoupátek 
klapek a v osazení, do ústí pece nevhodných, litinových dvířek. Tato dvířka patrně pochází 
ze zcela zbořené kotliny, která stála vedle vyzděné podesty. K tomu více v popisu vyzděné 
podesty.
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Červené plochy přestavují nejnovější stavební úpravy, oranžové plochy jsou místa, kde chybí 
původní omítka, ale kde je patrné původní zdivo.
Původní otvor ústí pece měl šířku 40-42 cm a výšku 29-30 cm. Vzhledem k absenci překladu 
byl otvor pravděpodobně osazený plechovými dvířky, jejichž rám držel cihlovou vyzdívku nad 
dvířky. Nyní cihlová vyzdívka klesá do novodobě zazděného ústí pece. 
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Okno ve venkovní zdi

Okno bylo osazeno během poslední stavební úpravy domu (90. léta 20. století) a jde 
o nevhodný novodobý prvek. Orientační průzkum potvrdil rozsáhlejší novodobé úpravy kolem 
tohoto okna. 

Okno do chodby

Jde o cenný dochovaný prvek, okno má na sobě tři novodobé nátěry „slonové kosti“ a pod nimi 
je dobře patrný původní tmavě hnědý olejový nátěr. Dřevo vykazuje známky dýmu a zahoření. 
Je tedy pravděpodobné, že toto okno – včetně parapetu bylo osazené již v době dýmného 
provozu černé kuchyně. Kolem toho okna jsou dochované i původní omítky. Umístění parapetu 
téměř do stěny obezdívky podesty by napovídalo, že parapet je starší než obezdívka.

Vyzděná varná podesta

Největším dochovaným objektem je z cihel vyzděná varná podesta, která přechází ve snížený 
podhled určený k odvodu nahromaděného kouře do půdního dýmníku.

Podle jednotného zdiva lze usuzovat, že celá tato část černé kuchyně byla postavena 
v jednom kroku. 

V pozdější době byl do stěny podesty vybourán otvor, který po dozdění sloužil pravděpodobně 
jako udírna – je dobře patrný jak původní stavební otvor (který je poctivě vyzděný cihlami 
na hlínu), tak i zazděný manipulační otvor ve výšce asi 180 cm nad čistou podlahou, který 
byl osazen pravděpodobně dřevěným rámem s dvířky. Hrubý stavební otvor těchto dvířek má 
šířku 30 cm a výšku 30-33 cm. Ve vnitřním prostoru udírny se nacházely dva ocelové pruty, 
sloužící pravděpodobně k zavěšení potravin.

Průzkum odhalil také klenutý výklenek z boční strany podesty, který pravděpodobně sloužil 
jako krbeček – respektive zde bylo pravděpodobně místo pro petrolejku, svícen apod. 
Dochovala se původní omítka v horní části výklenku. Krbeček byl viditelně druhotně zazděný. 
Šířka byla 30 cm a výška mezi 40-60 cm.
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V prostoru pod krbečkem a oknem do chodby pokračovala podesta vyzděnou kotlinou. Průzkum 
potvrdil odstraněnou stavbu v těchto místech a dále zazděný sopouch, který ústil ve 
vnitřním prostoru varné podesty, v jejím rohu, měl trojúhelníkový půdorys a byl vyzděný 
z cihel do výšky asi 60 cm.

Červeně je vyznačený zazděný sopouch a obrys původního tělesa kotliny. 
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Žlutě je vyznačený vyzděný „komínek“ ve vnitřním rohu varné podesty. Červeně je vyznačený 
zazděný sopouch z kotliny.

Čtvercový otvor ve dně varné podesty je hluboký asi 10 cm a je zaslepený. Pravděpodobně 
sloužil jen jako popelník při vaření na otevřeném ohni. 

Snížený strop je vynesený na dřevěných trámcích asi 12 x 12 cm, na kterých je dřevěný 
záklop, na tomto záklopu je hliněná vymazávka a v ní usazené cihly, které tvoří podlahu. 
Cihly jsou vyspárovány vápennou maltou. 
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Trámky i stropní desky byly nalíčené vápnem. Trámky byly při poslední rekonstrukci zakryty 
dřevěnými prkny a natřeny bezbarvým lesklým lakem. Stropní desky byly opatřeny hustým 
drátěným pletivem a nahozeny nastavovanou omítkou. 

Vedle obnaženého trámku je patrná pravděpodobně vodovodní trubka nebo nefunkční kleština 
klenby.

K zazdění dvířek udírny, zazdění krbečku a demolici kotliny došlo pravděpodobně až při 
rekonstrukci domu v devadesátých letech dvacátého století. Při této rekonstrukci došlo také 
k nanesení nevhodné štukové omítky na všechny stěny a objekty v černé kuchyni. 

Sondy do obvodových stěn potvrdily původně dýmný provoz – vždy se pod poslední vrstvou 
omítky nelezly stopy okouření a dehtu.

Podlaha

Byla provedena malá sonda k určení hloubky původní podlahy pod novodobým betonem a ke 
zjištění materiálu podlahy. Sonda o rozměru asi 40 x 40 cm byla vysekána v místě rohu 
místnosti pod přizdívkou ústí pece.

Původní čistá podlaha se nachází asi 8 cm pod stávajícím betonem. V místě pod předezdívkou 
ústí pece bylo malé vyvýšení, „schůdek“ – kdy čistá podlaha končila asi 4 cm po stávajícím 
betonem.

V místě sondy byla původní čistá podlaha tvořená menšími plochými kameny (místní černý 
kámen), které jsou kladeny přímo na hlínu. 

Prostor podlahy pod betonem vykazuje výrazně zvýšenou vlhkost, která vzlíná do stěn 
a narušuje omítky při podlaze.
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Shrnutí

Pod novodobou štukovou omítkou se nachází zachované pozůstatky vybavení černé kuchyně 
pocházející pravděpodobně z období po roce 1850. Do úvahy přicházejí roky 1859-60, kdy dům 
změnil majitele a mohlo dojít k inicializaci přeměny původní dýmné černé kuchyně do 
„moderní“ bezdýmné. Pod betonovým potěrem se pravděpodobně nachází původní kamenná podlaha 
– nejspíše již z doby stavby objektu. Zásahy při přestavbě v devadesátých letech byly 
necitlivé, zejména pak osazením nového venkovního okna došlo k narušení historické hodnoty 
černé kuchyně.

Doporučení – návrh obnovy

Průzkumem bylo zjištěno, že novodobé jsou de facto jen povrchy – štuková omítka a betonový 
potěr. Odstraněním těchto nevhodných zásahů a osazením repliky venkovního okna je možné 
obnovit původní vzhled černé kuchyně přibližně k podobě po roce 1850. Chlebovou pec je 
třeba doplnit o vhodná dvířka ústí pece. Ostatní kování je původní až na opravenou levou 
klapku tahu, kde bylo nahrazeno původní ploché kované táhlo taženou tyčovinou. Což lze 
ovšem poměrně snadno uvést do původního stavu. Všechny klapky tahů jsou prorezlé a je nutná 
jejich výměna.

Vyzděnou podestu bude možné opět vybavit dvířky udírny a obnovit původní krbeček.

Vedle vyzděné podesty si investor přeje obnovit v hmotě původní kotliny stolový sporák, 
případě kombinaci stolového sporáku a menší kotliny.

Snížený podhled související s vyzděnou podestou je nutné zachovat.

Při obnově by bylo vhodné posoudit stav původcích omítek a ty s dobrou soudržností 
zachovat. Veškeré původní dřevěné prvky je možné obnovit bez nahrazování.

Podlahu bude možné v případě, že se kameny dochovaly ve větší ploše, opětovně vydláždit 
kameny. Pouze bude nutné upravit technologii spárování, tak aby bylo dosazeno snazší 
údržby.

Povrchová úprava stěn a stropu (včetně dřevěných prvků stropu) by měla být provedena 
líčením bílým vápnem. Při podlaze by měl být obnoven tradiční soklový nátěr vytvořený 
z vápna a sazí – v šedomodrém odstínu.

Detailnímu návrhu obnovy – pro závazné stanovisko, by měl předcházet kompletní stavební 
průzkum, kdy budou odstraněny veškeré novodobé nánosy a na základě toho stanoven/upřesněn 
další postup obnovy zohledňující případná nová zjištění.
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